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unui unui gospodar veritabil. Încăpățânat, plin de inițiativă și,
dincolo de toate, devotat comunității care l-a ales deja a doua
oară...
Nicolae Matei, omul care
sfințește locul

Are doar 45 de ani, este licențiat în economie, masterand în
managementul finanțelor publice, dar a pornit de jos, venind în
Năvodari la nici 18 ani, cu valul de muncitori care își căutau
viitorul la Combinatul Petrochimic.Și a tras din greu, locuind
la căminul de nefamiliști până dincolo de 90, după ce la 21
decembrie 89 se aflase chiar la...Inter!
Certificat de revoluționar nu și-a mai luat, dar s-a privatizat
rapid, înjghebând la Năvodari a făbricuță care producea...cuie.
Și întorcându-se la agricultura natală pe care o deprinsese
din copilăria oltenească.Apoi, a pus pe picioare o fabrică
de mașini și unelte agricole, un combinat avicol, iar
în 2000 a intrat în PSD, candidând la Consiliul
Local Năvodari și devenind viceprimar al orașului.
Ascensiunea sa a continuat firesc , în 2008 fiind
ales primarul Năvodarilor, pentru a fi reales cu o
majoritate zdrobitoare acum, în 2012. Oamenii
urbei îl iubesc și îl respectă în egală măsură,
pentru că a readus orașul la viață și are mereu
ușa deschisă pentru toți.Inclusiv telefonul
personal, al cărui număr e public și la care
și răspunde! Luptă crâncen cu oricine

atentează la bunăstarea localității, cum a făcut cu bătălia contra
deșeurilor toxice, pe care niște italieni ar fi vrut să le deverseze
exact în Năvodari sau în războiul lung și dur,cu confederațiile
sindicale, pentru recuperarea Taberei de copii. Tot el a știut să
atragă și investitorii,cu proiectele turistice demarate încă de la
debutul primului mandat de primar, proiecte de cert succes, care
vor continua în același ritm susținut nu doar în Năvodari, ci și
în comunele limitrofe – Corbu, Lumina și pe lacul Suitghiol,
ale căror destine turistice vor purta tot amprenta inițiativelor
primarului Nicolae Matei.Un gospodar de nota 10, din pasiunea
căruia litoralul românesc a cîștigat deja o nouă perlă. Care
promite să fie și cea mai strălucitoare!
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